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Voorwoord 

 

Hierbij sturen wij u het Jaarprogramma Primair Onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 

voor de scholen in de gemeente Doetinchem en Doesburg. 

 

 

Jaarprogramma: 

In het jaarprogramma vindt u een groot aantal activiteiten waar basisschoolleerlingen 

individueel of in groepsverband aan kunnen meedoen. Een belangrijk uitgangspunt van 

ons programma is dat leerlingen elk jaar met boeken en lezen in contact worden 

gebracht. Er wordt zo een lijn aangebracht van groep 1 tot en met groep 8. Deze 

activiteiten richten zich op stimulering van het leesplezier, leesbevordering, het leren 

zoeken naar informatie en sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.  

 

Inschrijving: 

U kunt zich op twee manieren inschrijven voor de activiteiten. Dit kan via de 

inschrijfformulieren achter in dit boekje of digitaal via 

www.bibliotheekwestachterhoek.nl . 

Om zeker te zijn van deelname willen wij u vragen de inschrijfformulieren zo snel 

mogelijk te retourneren. 

Aan sommige activiteiten kunnen per vestiging slechts een beperkt aantal groepen 

meedoen. Deelname wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst.  

Ruim voordat de activiteiten plaatsvinden, ontvangt u bericht over datum en tijd. Bij 

over-inschrijving van een activiteit ontvangt u eveneens bericht. 

 

Les leesbevordering of mediawijsheid: 

Naast het lenen van een leskist kunt u ook intekenen voor een les, gegeven door een 

leesconsulent. Deze professionele bibliotheekmedewerker, de leesconsulent, is een echte 

leesspecialist, geschoold in leesbevordering en bekend met het boekenaanbod en 

leesontwikkeling van kinderen. 

De leesconsulent geeft op school een les van ongeveer een uur, waarbij het project (de 

leskist) op leuke wijze wordt geïntroduceerd of afgesloten.  

Bijkomend praktisch voordeel voor de school is dat de leesconsulent, afhankelijk van de 

soort les die gegeven wordt, de leskist meeneemt naar school of naar de bibliotheek.  

 

 

Digitaal: 

Het Jaarprogramma Primair Onderwijs is ook te vinden op onze website: 

www.bibliotheekwestachterhoek.nl  

 

Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet. Als u na het lezen van dit jaarprogramma 

nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende: 

 

Erna Krol 

e-mail: e.krol@bibliotheekwestachterhoek.nl 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
mailto:e.krol@bibliotheekwestachterhoek.nl
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Algemeen 
 

Schoolabonnementen 

 

Basisscholen kunnen gebruik maken van de 

mogelijkheid om een schoolabonnement aan 

te schaffen. Met een schoolabonnement kunnen 

jeugdboeken/jeugdtijdschriften geleend worden 

voor een termijn van 8 weken met een maximum 

van 20 tegelijk thuis. De kosten zijn  

€ 12,50 per groep. 

Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt 

een bedrag van € 0,15 per boek per 

dag berekend. Het is niet de bedoeling dat de 

leerlingen de boeken mee naar huis 

nemen. Het abonnement geldt voor één groep.  

Voor meer informatie over deze abonnementen kunt u terecht bij de plaatselijke 

vestiging van Bibliotheek West-Achterhoek. 

 

Doel: 

- de school/klassenbibliotheek met een steeds wisselende collectie boeken 

uitbreiden 

- het contact tussen leerkracht en bibliotheek bevorderen, en indien nodig, de 

leerkracht adviseren bij de boekenkeuze 

 

Doelgroep: 

Alle groepen van de basisschool. 

 

Periode: 

Voor één jaar. Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt 

automatisch verlengd. 

 

 

Klassikaal boeken ruilen 

 

 

Leerlingen kunnen onder 

schooltijd, nieuwe boeken voor  in 

de klas uitzoeken. Dit kan tijdens de openingstijden of (in overleg) buiten de 

openingstijden van de bibliotheek. Er kunnen maximaal 20 boeken per 

schoolabonnement worden geleend. 

 

Doel: 

- de groep heeft steeds een wisselende collectie boeken in de klas 

- het contact tussen de leerlingen en bibliotheek versterken 

 

Doelgroep: 

Alle groepen van de basisschool.  

 

Periode: 

Gedurende het hele schooljaar. 

 

Kosten: 

De groep moet in het bezit zijn van een abonnement. 
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Activiteiten groep 1 en 2 

Bibliotheekbezoek  “We hebben er een geitje bij” 

 

Van  27 januari t/m zaterdag 6 februari 2016 worden de Nationale Voorleesdagen 

georganiseerd rondom het prentenboek van het jaar “We hebben er een geitje bij!” van 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe. 

 

   
 

Inhoud: 

Het prentenboek gaat over de geboorte van een geitje op de kinderboerderij. Voordat 

Mik het babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren die 

elk op hun eigen manier hun uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van de 

nieuwe bewoner.  

 

Graag nodigen wij u uit om met uw groep(en) en de ouders in de maand februari of 

maart een bezoek te brengen aan de bibliotheek in de plaatselijke vestiging. 

 

Doel: 

- Kennismaken met de bibliotheek 

- Attenderen op gratis jeugdlidmaatschap 

- Bevorderen leesplezier 

 

Doelgroep: 

Kleuters en hun ouders. 

 

Periode: 

Februari en maart 2016. 

 

Programma: 

Het programma zal in ieder geval de volgende onderdelen bevatten 

 vertellen van het verhaal “We hebben er een geitje bij!” 

 een speelse activiteit rondom het verhaal 

 lenen van een boek 

 

Duur: 

Het groepsbezoek zal ongeveer een uur duren. 

 

Aanmelden:  

Via het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke bibliotheek maakt met u een 

afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

Aan het groepsbezoek zijn geen kosten verbonden. 

Wel zijn er annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie pagina 32). 
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Leskist “Krrrr…okodil!” 
 

 
 

 

   
 

Inhoud: Meestal is het erg rustig op de oevers van de rivier. Tot krokodil verschijnt en hij 

de kikkers, libellen en ooievaars aan het schrikken maakt en verjaagt. Als hij ook het 

nijlpaard wil plagen, krijgt hij van hem een heel grote mond en schrikt de krokodil 

enorm. Niemand wil met krokodil spelen, maar dan hoort hij een geluid van iemand die 

de bewoners van de oevers plaagt. Dit blijkt een andere krokodil te zijn. Oblong 

prentenboek met sfeervolle, kleurrijke illustraties die steeds twee pagina's beslaan. In de 

illustraties zit veel vaart en de gezichtsuitdrukking van krokodil laat zien dat hij het 

plagen erg leuk vindt, tot hij zelf door nijlpaard wordt afgestraft. Je verwacht dan dat hij 

zijn lesje geleerd heeft. Maar is dat wel zo? 

 

Thema: 

Het boek sluit aan bij de thema’s: spelen, dieren, plagen. 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

 

Doelgroep: 

Het programma is bedoeld voor kleuters uit groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

 

Inhoud leskist: 

- lesbrief voor de leerkrachten 

- prentenboek Krrrr…okodil! 

- vertelplaten met beschrijving 

- diverse knuffels, krokodil, kikker, ooievaar etc. 

- staart krokodil 

- platen voor speurtocht 

- vingerpopje krokodil 

- doeken: blauw (water), groen (oever) 

- krokodillenversje met gebaren 

 

Duur: 

De leerkracht kan 4 weken met het project te werken. 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “De wiebelbillenboogie” 
 

Inhoud: 

 

Als mama olifant weg moet, past papa olifant op. En dat is 

een feest: samen op verkenning gaan als indianen, super 

veel schuim maken in bad en de wiebelbillenboogie (leren) 

dansen. Als mama weer thuis komt en de rommel ziet, 

zucht ze diep. Papa olifant en de kinderen proberen haar 

weer op te vrolijken.  

Het boek “De wiebelbillenboogie” van de schrijver Guido van 

Genechten was verkozen tot prentenboek van het jaar 

2010. 

 

Thema: 

Het boek sluit aan bij de thema’s: gezin, oppassen, dansen en spelen. 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

Doelgroep: 

Het programma is bedoeld voor kleuters uit groep 1 en 2, met de nadruk op groep 1. 

Periode: 
Het hele jaar. 

Inhoud leskist: 
De leskist bevat de volgende onderdelen: 

- lesbrief voor de leerkrachten 

- prentenboek “de wiebelbillenboogie” 

- vertelplaten met beschrijving 

- groene koffer met daarin het pak van papa olifant en de cd “Doe de 

wiebelbillenboogie” 

- gekleurde handdoeken 

- indianentooi 

- olifantenvoetstappen 

- 7 gelamineerde platen uit het boek voor speurtocht 

- stickervellen behorende bij gelamineerde platen  

- vingerpopje olifant  

- tekst wiebelbillenboogielied met dansbewegingen 
- grote knuffel olifant 

Duur: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW). 

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Kleine ezel” 

Inhoud: 

Centraal staan de prentenboeken van Kleine Ezel: geschreven 

door Rindert Kromhout, geïllustreerd door Annemarie van 

Haeringen. In de klas wordt het verhaalfiguurtje tot leven 

gebracht. De kleuters die met dit project werken, hebben er 

een écht vriendje bij. Dat wat plat is (letters en plaatjes) krijgt 

in het hoofd van de kinderen reliëf. De ouders worden bij het 

project betrokken doordat de kleuters tijdens de projectperiode 

een prentenboek van Kleine Ezel én het vriendenboekje 'Kleine 

ezel is mijn vriend' mee naar huis krijgen. In het vriendenboekje kunnen zij hun 

ervaringen neerzetten.  

Extra: 

Als u de ingevulde vriendenboekjes naar uitgeverij Leopold opstuurt, dan ontvangt de 

klas een gefilmde boodschap van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen. Dit 

project is in nauwe samenwerking met uitgeverij Leopold ontwikkeld. 

 

Thema: 

De 6 boeken over kleine ezel, sluiten o.a. aan bij de volgende thema’s: reizen, angst, 

familie, welkom, feest en vriendschap. 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

- bevorderen van de ouderbetrokkenheid 

- stimuleren van voorlezen in de thuissituatie  

Doelgroep: 

Het programma is bedoeld voor kleuters en hun ouders uit groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

Inhoud leskist: 

- lesbrief 

- koffer met deken en twee leren riempjes, sokken, cape mama Ezel, Kleine Ezel-

muts en knuffel van Kleine Ezel 

- set van 6 boeken Kleine Ezel: Kleine Ezel(klein formaat met cd), De papa van 

Kleine Ezel, Kleine Ezel en de oppas, Kleine Ezel en jarige Jakkie, Kleine Ezel en 

het boebeest en Kleine Ezel en de durfal. 

- muziek-cd Kleine Ezel 

- set van 6 vriendenboekjes 

- dvd met digitale platen van het prentenboek Een grote Ezel 

 

Duur van het project:  

De leerkracht kan 4 - 6 weken met het project werken. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd.   

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW). 

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Fiet wil rennen” 
 

Inhoud: 

Het prentenboek “Fiet wil rennen” is geschreven door Bibi Dumon Tak, en was 

Prentenboek van het Jaar in 2011. De tekeningen zijn gemaakt door Noëlle Smit. Fiet is 

een eigenwijze struisvogel die graag rent. Maar tegen de storm in is dat heel moeilijk. 

Zeer herkenbaar voor koppige kleuters. 

 
 
Thema: 

Een repeteerverhaal over wind en rennen. 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

 

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

 

Inhoud leskist: 

De leskist bevat de volgende onderdelen: 

- lesbrief 

- handpop Fiet 

- vertelplaten 

- ventilator 

- decorstuk 

- prentenboek 

- cd 

- handdoek 

- speurtochtbladen 

Duur: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke 

bibliotheek maakt met u een afspraak.  

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Mama kwijt” 
 

 
Het boek “Mama kwijt”, geschreven door Chris Haughton was 

verkozen tot het prentenboek van het jaar 2012. Het verhaal 

gaat over kleine uil die al slapend uit zijn nest valt. Gelukkig 

helpt eekhoorn hem zoeken naar zijn mama, maar hoe ziet zijn 

mama eruit? Eekhoorn brengt hem steeds naar een verkeerde 

mama. Maar gelukkig weet kikker raad en is mama zelf ook op 

zoek naar kleine uil. Als kleine uil eindelijk weer veilig in het nest 

bij mama zit, valt hij weer in slaap…. 

 

 

Thema: 

Een verhaal over zoekraken en weer veilig thuiskomen. 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

 

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

 

Inhoud leskist: 

 

De leskist bevat o.a.de volgende onderdelen: 

- lesbrief  

- het prentenboek “Mama kwijt” 

- houten boom 

- mandje met alle voorkomende knuffels 

uit het verhaal 

- cd met lied “Mama kwijt” 

- vertelplatenset 

Duur: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke 

bibliotheek maakt met u een afspraak over datum en tijd.  

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Nog 100 nachtjes slapen” 
 

 

Het prentenboek “nog 100 nachtjes slapen” van Milja 

Praagman was verkozen tot prentenboek van het jaar 

2013.  

 

 

Inhoud: 

Als je maar tot tien kunt tellen, duren honderd nachtjes 

slapen voordat je eindelijk je verjaardag kunt vieren, veel 

te lang. Dorus maakt haar eigen feestje, want ze mocht 

toch knippen van mama? Fantasievol prentenboek met een 

feestelijk slot.  

 

 
Thema: 

Een verhaal over feesten. 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat   

 

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar.    

 

Inhoud leskist: 

De leskist bevat o.a. de volgende onderdelen: 

- lesbrief        

- het prentenboek “Nog 100 nachtjes slapen” 

- vingerpopje “Dorus” 

- kledingstuk dat “verknipt” is 

- cd met lied “nog 100 nachtjes slapen” 

- vertelplatenset 

- gelamineerde platen, te gebruiken als speurtocht 

Duur: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. Een medewerker 

van de bibliotheek maakt met u een afspraak over datum en tijd.  

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Centraal prentenboek” 
 

Inhoud: 

De leerkracht gaat in de klas met de kinderen aan de slag met één van de twaalf 

prentenboeken. De leerkracht introduceert het boek in de klas. In de handleiding staan 

hiervoor diverse suggesties. Bij de eerste introductie is het raadzaam om de ouders ook 

uit te nodigen. 

In de eerste week wordt het boek diverse keren voorgelezen. 

 

Na een week neemt elke leerling het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders 

wordt verwacht dat zij, ondersteunt door verwerkingsvellen, samen met hun kind het 

verhaal lezen. Liefst meerdere keren. Ruim een week later nemen de leerlingen het 

prentenboek weer mee naar school. De verwerkingsvellen mogen de kinderen houden. 

 

U kunt kiezen uit de volgende titels. Een korte inhoudsbeschrijving vindt u op onze 

website www.bibliotheekwestachterhoek.nl.:  

 

De mooiste vis van de zee  Marcus Pfister  

Kleine ezel en jarige Jakkie  Rindert Kromhout 

Tim op de tegels    Tjibbe Veltkamp 

De gruffalo    Julia Donaldson 

Klein mannetje heeft geen huis  Max Velthuijs 

Klop klop, wie is daar   Tan Koide 

Kom uit het ei, kleintje   Shen Roddie 

Nandi’s verrassing   Eileen Browne 

Plons!     Martin Waddell 

Welterusten, Kleine Beer  Martin Waddell 

Knoop het in je slurf!   Ken Brown 

Gekke buren    Ingrid en Dieter Schubert 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat 

- bevorderen van de ouderbetrokkenheid 

- stimuleren van het voorlezen in de thuissituatie 

 

Doelgroep: 

Het programma is bedoeld voor kleuters en hun ouders uit groep 1 en 2. 

 

Periode: 

Het hele jaar.  

 

Inhoud leskist: 

- 30 prentenboeken van één titel 

- 1 handleiding voor de leerkracht 

- 30 sets verwerkingsvellen  

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure.  

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven in welke periode u gebruik wilt maken van 

het centraal prentenboek en welke titel u wilt lenen.  

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 

 

http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=De%20mooiste%20vis%20van%20de%20zee;titcode=PFIMVVD9978;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=kleine%20ezel%20en%20jarige;woord=Kleine%20Ezel%20en%20jarige%20Jakkie;ingang=X;recent=N;recno=414066;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Tim%20op%20de%20tegels;titcode=VELTODT9997;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=De%20gruffalo;woord=De%20gruffalo;ingang=X;recent=N;recno=1355673;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Klein-Mannetje%20heeft%20geen%20huis;titcode=VELKMHG9999;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=Klop%20klop%2C%20wie%20is%20daar;woord=Klop%2C%20klop%2C%20wie%20is%20daar%3F;ingang=X;recent=N;recno=13879;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Kom%20uit%20het%20ei%2C%20kleintje%20%3A%20een%20lees-%20en%20voelboek;titcode=RODKUHE9998;ingang=X;vv=NJ;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=Nandi%27s%20verrassing;woord=Nandi%27s%20verrassing;ingang=X;recent=N;recno=163584;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Plons%21;titcode=WADPLON9999;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Welterusten...%20Kleine%20Beer;titcode=WADWKBE9998;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Knoop%20het%20in%20je%20slurf%21;titcode=BROKHIJ9998;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
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Kamishibai 

Omschrijving: 

Het vertelkastje, of Kamishibai, komt uit Japan en betekent letterlijk, theater van papier. 

Bij dit houten theatertje horen gelamineerde prenten, waarop scènes uit het verhaal zijn 

afgebeeld. De Kamishibai verteller -leerkracht of bibliothecaris- schuift tijdens zijn 

verhaal de platen in het kastje, waardoor hij de personages als in een voorstelling tot 

leven brengt. 

Voor iedereen die met peuters en kleuters werkt biedt het vertelkastje met vertelplaten 

veel voordelen. De verteller kan bijvoorbeeld eenvoudig de woordkeuze aanpassen, 

ingaan op reacties van de kinderen en gebruik maken van gebaren en mimiek. Ook 

kinderen met een taalachterstand kunnen door deze vorm van vertellen meegenomen 

worden in beelden. De woordenschat zal door het vertellen vergroot worden.  

Het reserveren en lenen van vertelplaten is gratis. Het vertelkastje kan er gratis bij 

geleend worden, zolang de voorraad strekt.  

 

Doel: 

- taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat. 

Doelgroep:  

Peuters en kleuters uit groep 1 en 2.  

 

Periode: 

Het hele jaar.  

 

Aanmelden: 

Via de catalogus op onze website www.bibliotheekwestachterhoek.nl kunt u de 
vertelplaten en het vertelkastje gratis reserveren.  

Kosten: 

Het reserveren en lenen van vertelplaten is gratis. Het vertelkastje kan er gratis bij 

geleend worden, zolang de voorraad strekt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/?action=speel
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=vertelplaten;woord=Vertelplaten%3B%20jeugdverhalen;ingang=O;recent=N;recno=2319760;sid=779a9d05bef8f35787d9a126dfd89a0c;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=000;sn=22;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
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Activiteiten groep 3  

 
Groepsbezoek  

 

Inhoud: 

Na een introductie gesprek over de bibliotheek, worden diverse bibliotheekmaterialen 

gepresenteerd. Het accent ligt hierbij op de voor de groep geschikte materialen. De 

kinderen kunnen zelf rondkijken op de jeugdafdeling en er wordt een “Ren je rot”-spel 

gespeeld. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen. 

Na afloop krijgen de ouders en de leerkracht informatie mee over de bibliotheek en de 

kinderen een kleurplaat.  

 

Extra: 

Bij de bevestiging van het groepsbezoek ontvangt u een intekenlijst. 

Indien u de (ingevulde) intekenlijst een aantal dagen vóór het bezoek 

aan de bibliotheek stuurt, ontvangen de kinderen tijdens het bezoek 

hun gratis pasje. 

 

Doel: 

- kinderen kennis laten maken met de werkwijze van de bibliotheek en de 

verschillende materialen 

- attenderen op gratis jeugdlidmaatschap 

- ouders bereiken via een speciale brief of folder 

 

Doelgroep: 

Leerlingen uit groep 3 en hun ouders. 

 

Periode: 

In oktober en november 2015. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. Een medewerker van 

de bibliotheek maakt met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Duur groepsbezoek: 

Het groepsbezoek duurt ongeveer 1 uur. 

 

Kosten: 

Aan het groepsbezoek zijn geen kosten verbonden.  

Wel zijn er annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie pagina 32). 

 

* Indien er een bibliotheek op school is, kan het bezoek ook plaatsvinden in de 

bibliotheek van de school 
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Activiteiten groep 4 
 

Leskist: De voorleesslinger 

 
Inhoud 

Voorlezen is elke dag weer een feest. Daarom is er de kleurige Voorleesslinger die van 

elke dag een Zeer Bijzondere Voorleesdag maakt. Zestien vlaggetjes met oersymbolen 

zoals de kikker, draak, kroon of uil die verwijzen naar veel prachtige boeken met 

verhalen die erom vragen voorgelezen te worden! Met een geheimzinnig gezicht haalt de 

meester of juf de voorleesslinger voortaan uit de la en hangt 'm op. Spannend, grappig, 

mooi of zielig? Wie mag kiezen welk verhaal het die dag wordt? Een jarige of een ander 

bijzonder kind kiest een symbool en de meester, juf of een van de ouders leest het boek 

voor dat daarbij past.  

De voorleesslinger is gemaakt van textiel en telt zestien gekleurde vlaggetjes. Hierbij 

hoort een krat met boeken die bij de verschillende thema’s passen.  

 

Doel: 

- aandacht krijgen voor voorlezen in de klas.  

- kinderen in aanraking brengen met verschillende genres verhalen 

 

Doelgroep: 

Kinderen van groep 4 van het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

 

Duur van het project: 

4 weken. 

 

Inhoud leskist: 

- voorleesslinger 

- handleiding leerkracht 

- 18 thema boeken 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Ganzenbordspel” 
 

Omschrijving: 

Lezen is leuk!! De bibliotheek heeft veel te bieden. Met het ganzenbordspel ontdekken 

kinderen dit spelenderwijs. In groepjes beantwoorden zij allerlei verschillende vragen 

over de bibliotheek en haar materialen. Onderwerpen die op een speelse, ludieke manier 

worden behandeld zijn o.a.: wat is kenmerkend aan boeken, titelkennis, pictogrammen- 

indeling boeken, A/B/C/J/AJ categorieën, wat kun je met een luisterboek, wat is een 

makkelijk lezen plein en hoe leen je een boek? 

Het spel kan op school in ongeveer twee uur klassikaal worden gespeeld. Het is zinvol om 

na afloop tijd te besteden aan een evaluatie met de hele groep. De vragen worden hierbij 

klassikaal besproken.  

De deelnemers worden in groepjes ingedeeld en proberen vooruit te komen op het grote 

ganzenbordspel. Aan elk vakje is een vraag gekoppeld. Alle vragen zijn te vinden in het 

klassenlokaal (of de hal).  

De kinderen zoeken de vraag bij het vakje en bedenken hierbij het goede antwoord. Als 

ze het antwoord weten gaan ze naar de spelbegeleider. Is het antwoord goed, dan mag 

de groep weer verder. Is het antwoord fout, dan moeten ze een beurt overslaan. De 

groep die het eerst de finish heeft gehaald heeft gewonnen.  

 

Doel: 

- spelenderwijs kennis maken met de bibliotheek en haar materialen 

- leesbevordering 

- samenwerken in groepen 

 

Doelgroep: 

Leerlingen uit groep 4. Het spel is geschikt voor 

combinatiegroepen, waarbij kinderen van verschillende 

leeftijden in groepjes worden onderverdeeld.  

 

Periode: 

Gedurende het hele jaar. 

 

Inhoud leskist: 

De leskist bevat in ieder geval de volgende onderdelen:  

- groot ganzenbordspel met dobbelsteen en pionnen 

- 68 bijbehorende vragen, A-4 formaat 

- enkele attributen behorende bij de vragen (knuffels, luisterboek, dvd, boeken) 

- begeleidingsbrief voor leerkracht - informatie over: spelwijze, juiste antwoorden, 

 evaluatie 

- bibliotheekfolders om mee te geven  

 

Duur: 

Het spel kan in een dagdeel worden gespeeld. U kunt het spel eventueel een tweede keer 

in een week spelen. Ook kunt u het (zie toelichting bij doelgroep) spelen met kinderen uit 

combinatiegroepen. 

Het spel wordt voor 1 week uitgeleend.  

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 15,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Juttersbuit” 
 

Inhoud: 

De juf of meester van groep 4 heeft tijdens een strandwandeling een geheimzinnige ton 

gevonden. Van wie is die ton? Op de ton staat een geheimzinnige rebus waarin wordt 

gevraagd de ton naar de afzender terug te sturen. Maar wie is de afzender? Er zit niets 

anders op dan de ton open te maken!  

 
Juttersbuit laat de kinderen kennismaken met vijf verschillende soorten boeken en 

teksten: een voorleesboek, een leesboek, een informatief boek, een gedichtenboek en 

een prentenboek. Bovenin de ton ligt het boek ‘Juttertje Tim’: het voorleesboek. 

‘Juttertje Tim’ maakt het begrip “jutten” op sprekende wijze duidelijk.  

Na de introductie van Juttertje Tim komt het visnet uit de ton in de klas te hangen. In 

het visnet hangen kurken met een boodschap in de vorm van een raadsel, gedicht of 

opdracht. De leerlingen proberen samen met de leerkracht te ontdekken welk boek bij de 

boodschap past. Onderin de ton vinden de leerlingen tenslotte de afzender van de ton: 

de bibliotheek! De handleiding onderwijs bevat lessuggesties voor de introductie en de 

verwerking van de verschillende boeksoorten.  

Doel: 

- spelenderwijs kennis maken met de bibliotheek en haar materialen 

- leesbevordering 

- samenwerken in groepen 

Doelgroep: 

Leerlingen uit groep 4. 

Periode: 

Gedurende het hele jaar. 

Inhoud leskist: 

 - blauwe ton beplakt met stickers 

 - visnet met kurken 

 - handleiding voor onderwijs  

 - cd met zeegeluiden  

 - bibliotheekboeken bij de opdrachten 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  
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 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 

 

Activiteiten groep 5 en 6 
 

Groepsbezoek groep 5    
 

Inhoud: 

Lezen? Ja leuk! 

Uit diverse onderzoeken, waaronder van de Inspectie 

van het Onderwijs, blijkt dat kinderen op steeds 

jongere leeftijd afhaken met het lezen van fictie. 

Boeken lezen wordt niet ervaren als stoer of leuk, 

maar wordt betiteld als saai. Tijdens dit groepsbezoek 

wil de bibliotheek laten zien dat je enorm veel kunt 

beleven door het lezen van boeken. Het gehele bezoek 

staat in het teken van de bevordering van het 

leesplezier. 

Een kind dat plezier heeft in lezen zal de leestechnische vaardigheden veel beter onder 

de knie krijgen en wat heel belangrijk is, deze vaardigheid ook kunnen behouden. 

 

Doel: 

 Hernieuwde kennismaking met de bibliotheek 

 Bevorderen van het leesplezier 

 Attenderen op mogelijkheden gratis lidmaatschap 

 

Doelgroep: 

Leerlingen uit groep 5. 

 

Periode:  

Maart en april 2015. 

 

Duur groepsbezoek: 

Ongeveer 1 uur. 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke 

vestiging maakt met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

Aan dit groepsbezoek zijn geen kosten verbonden. 

Wel zijn er annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie pagina 32).  

 
 
* Indien er een bibliotheek op school is, kan het bezoek ook plaatsvinden in de 

bibliotheek van de school 
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Gedichten 

 
Inhoud: 

De Landelijke Gedichtendag, die ieder jaar aan het eind van januari gehouden wordt, is 

de start van de Poëzieweek. Doel van deze week is om zoveel mogelijk mensen aan te 

zetten tot het lezen en schrijven van gedichten. 

  

De bibliotheek steunt dit initiatief en wil graag, samen met de scholen, er niet alleen een 

dag, maar een “gedichtvol”  jaar van maken.  

De bibliotheek heeft lesbrieven ontwikkeld voor groep 5 t/m 8. Iedere lesbrief behandelt 

een ander soort gedicht, zoals een elfje, een rondeel of een fotogedicht.  

 

Werkwijze: 

 

De docent gaat aan de hand van de lesbrief met de leerlingen 

aan de slag om gedichten te maken. Eventueel kunnen de 

leerlingen het gedicht verfraaien door er een bijpassende 

tekening bij te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: 

- Bevorderen van de taalontwikkeling 

- Bevorderen van het creatieve schrijven 

 

Doelgroep: 

De lesbrieven zijn bedoeld voor groep 5, 6, 7 en 8. 

 

Periode: 

Het hele schoolseizoen.  

 

Inhoud leskist: 

- Lesbrieven 

- Een aantal boeken, waaronder: 

o Rijmwoordenboek 

o “Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten” of “ draken met 

stekkers en andere stripgedichten” 

 

Duur van het project:  

De leerkrachten kunnen 3 weken met het project werken. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten:  

Het project kost € 25,- (totaal voor groep 5 t/m 8) (excl. BTW). 
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BiblioMemo groep 5 

 
Inhoud: 

BiblioMemo is een spel met kaartjes, gebaseerd op 

Memory® en Raad je plaatje®. Met het spel worden de 

pictogrogrammen geïntroduceerd die in de bibliotheek 

gebruikt worden voor leesboeken en informatieve boeken. 

Het spel is een onderdeel van een project waarin ‘boeken 

kiezen’ centraal staat. Het spel BiblioMemo is de start van 

het project en kan met alle leerlingen van de klas gespeeld 

worden of in groepjes 

 
Werkwijze: 

Na het introductiespel volgt een gesprek met de klas over de betekenis van de 

pictogrammen, de boeken die daarbij horen en de voorkeuren van de leerlingen. Daarna 

kiezen de leerlingen een boek om te lezen. Dit kan een boek zijn met het pictogram dat 

‘gedraaid’ is tijdens het spel, maar dat is geen voorwaarde. De handleiding voor de 

leerkracht bevat verschillende suggesties rondom het accent ‘boeken kiezen’ zoals een 

introductiegesprek, het maken van individuele boekenlijstjes en groepslijstjes bij een 

specifiek pictogram en het ontwerpen van nieuwe pictogrammen voor leesboeken (welke 

pictogrammen worden nu gemist?). Voor de groepslijstjes is er een speciale poster 

waarop de leerlingen bij 12 pictogrammen een top 5 kunnen invullen. De poster blijft 

achter in de klas en kan gedurende het schooljaar gebruikt worden als keuzelijst.  

 

Doel: 

- leesbevordering 

- het leren kiezen van boeken 

 

Doelgroep: 

Het programma is bedoeld voor leerlingen uit groep 5. 

 

Periode: 

Het hele jaar. 

 

Inhoud leskist: 

 -   een spel met 100 pictogramkaartjes: 2x 24 pictogramkaartjes in zwart-wit van 

     leesboeken en 2x 26 pictogramkaartjes in kleur van non-fictie boeken 

 -   handleiding leerkracht. 

 -   30 bibliotheekboeken 

 -   1 poster 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leesprogramma 
 

Inhoud: 

U ontvangt van de bibliotheek een krat met boeken (ongeveer 1½ boek per leerling) 

rondom een thema. Hierbij zitten ook boeken die geschikt zijn voor de zwakkere lezers. 

Ieder kind gaat in een periode van 5 weken zoveel mogelijk boeken lezen uit het krat. 

Over ieder boek dat ze gelezen hebben schrijven of tekenen de kinderen iets op een 

speciaal verwerkingsvel. Als beloning krijgen ze voor ieder gelezen boek een sticker of 

stempel in hun pasje. Met 5 stickers/ stempels is het pasje vol. 

Een medewerker van de bibliotheek komt het project in de klas afsluiten. 

U kunt kiezen uit de thema’s Superspeurders, Dit ben ik, Akelig braaf en lekker stout , 

Tijdzappen, Expeditie in de natuur,  Ken jij ze al? De toppers uit de bieb, Beestachtig, Hé, 

ga je mee en Op het puntje van je stoel.  

Deze lessen (met bijbehorende materialen) zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

 

 

Vanaf januari 2015 komt er een nieuw thema beschikbaar: Bij mij in de klas! Het 

leesprogramma wil kinderen laten kennismaken met de mooiste, spannendste, liefste, 

leukste etc. boeken uit de bibliotheek. 

 

 

Doel:  

- leesbevordering      

- taalontwikkeling  

         

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 5 en 6. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schooljaar. 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 5 weken met het project werken. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke 

bibliotheek maakt met u een afspraak. 

 

Kosten: 

De kosten zijn € 60,- (excl. BTW) per groep inclusief afsluitende les door de 

leesconsulent. 
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Activiteiten groep 7 en 8 
 

Leskist “Medialessen” 
 

Inhoud: 

Er is een ware digitale revolutie gaande. Een revolutie die voor een volwassene (bijna) 

niet bij te benen is. Kinderen hebben tegenwoordig bijna altijd en overal toegang tot het 

internet. Maar wat doen kinderen precies op internet en hoe veilig is het op internet? 

Kortom, hoe mediawijs zijn uw leerlingen. 

 

Om u als leerkracht te ondersteunen bij de medialessen, heeft de bibliotheek een leskist 

gemaakt waarin lesbrieven zijn uitgewerkt over de volgende onderwerpen: 

 Hoe zoek je op de site van de bibliotheek www.bibliotheekwestachterhoek.nl  

 Veiligheid op sociale netwerken 

 Beoordelen van sites op internet 

 

 
 

Doel: 

- kinderen wegwijs maken op de website van de bibliotheek 

- kinderen mediawijzer maken 

 

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 7. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schooljaar. 

 

Inhoud lesbrieven: 

De leskist bevat o.a. de volgende onderdelen: 

- lesbrieven 

- formulieren behorende bij de lessen 

- bordspel 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 2 weken met het project werken. 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
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Leskist “Strips in de klas” 
 

Inhoud: 

Het project “strips in de klas” is samengesteld voor groep 7 en 8.  

De kinderen gaan in een periode van 4 weken lekker lezen in en nader kijken naar de 

strips die in de leskist zitten.  

Eventueel bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het 

project een striptekenaar te ontmoeten. 

 

Doel: 

-  kinderen kennis laten maken met en onderscheid leren    

maken tussen de verschillende stripsoorten 

-  leren hoe een stripverhaal tot stand komt 

-  leren beschouwend te kijken naar stripverhalen 

 

Doelgroep: 

Het project is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schoolseizoen kan met dit project gewerkt 

worden. 

 

Inhoud leskist: 

De leskist bestaat uit een krat met stripboeken, een lesbrief en een DVD. 

De lesbrief bevat de volgende lessen. Elke les bevat voorbeeld, teken en werkbladen: 

1. geschiedenis van de strips middels een DVD van het Klokhuis. 

2. geluiden in strips: hoe zie je die terug in de tekening. 

3. tekst in strips: zelf een tekst verzinnen en letteren (=aanbrengen van de tekst in 

stripballonnen) 

4. scenario maken voor een stripverhaal. 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

 

Aanmelden:  

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt 

met u een afspraak over datum en tijd. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Vriendjeslezen” 
 

 
 

 
Inhoud: 

Vriendjeslezen is een project waarbij kinderen uit de bovenbouw voorlezen aan kinderen 

uit de onderbouw.  

De bibliotheek stelt een krat met prentenboeken samen. Verder bevat het krat informatie 

over de opzet van het project, de introductie en voorleestips voor de leerlingen.  

Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag. De school regelt intern wanneer er aan 

groep 1 en 2 wordt voorgelezen. De prentenboeken blijven 4 weken in de school. 

 

Doel: 

- bevorderen van het leesplezier 

- bevorderen van het contact tussen de oudste en jongste kinderen van de 

basisschool 

- op een plezierige manier bezig zijn met prentenboeken en voorlezen 

- bevorderen van het zelfvertrouwen van “mindere” bovenbouwlezers. 

  

Doelgroep: 

Leerlingen uit de bovenbouw. 

 

Periode: 

Het gehele schooljaar. 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Leskist “Vergeten oorlog” 
 

Inhoud: 

Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Jeugdboeken 

kunnen een bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering van deze oorlog. 

Er zijn veel jeugdboeken geschreven over deze periode met 

onderwerpen als Jodenvervolging, verzet en onderduiken. De 

Schrijvers van de Ronde Tafel initieerden het project Vergeten oorlog 

met zes nieuwe jeugdboeken over de vergeten onderwerpen van de 

Tweede Wereldoorlog: de bombardementen op Rotterdam en 

Middelburg, de Sinti, arbeidsinzet in Duitsland, de Tweede 

Wereldoorlog in Suriname, kinderen van 'foute' ouders en de Tweede 

Wereldoorlog in landen zoals Marokko, Polen, Suriname en China. 

Samen met Cubiss ontwikkelde dit schrijversgenootschap een 

lespakket voor scholen en bibliotheken. 

 

Doel: 

- leesbevordering 

- levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 

 

Doelgroep: 

Het project is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schoolseizoen kan met dit project gewerkt worden. 

 

Inhoud leskist: 

Bruine koffer met daarin: 

 Lesbrief Vergeten Oorlog 

 Educatief materiaal: persoonsbewijs, textielkaart (distributiebonnen), foto 

monument “Zadkine”, dagboek, schetsboek, landkaart, poster arbeidsinzet.  

Boeken o.a. 

 Martine Letterie     Bommen op ons huis 

 Lydia Rood      Opgejaagd 

 Arend van Dam    Werken voor de vijand 

 Schrijvers van de Ronde Tafel   Vergeten oorlog 

 Theo Engelen     Oorlog in de klas 

 Joyce Pool     Kamp in de jungle 

 

Duur van het project: 

De leerkracht kan 4 weken met het project werken. 

 

Aanmelden: 

Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. 

 

Kosten: 

 De leskist kost € 25,- (excl. BTW).  

 Leskist inclusief introductieles door een leesconsulent € 40,- (excl. BTW). Zie 

voorwoord voor uitleg. 
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Overige activiteiten 

Nationale Voorleeswedstrijd     
 

Inhoud:  
De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor 

kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De Nationale 

Voorleeswedstrijd wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen 

en wordt georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken. 

Door mee te doen aan de wedstrijd leren leerlingen op een 

speelse manier dat voorlezen heel leuk en waardevol is. Uit 

onderzoek is gebleken dat kinderen die voorgelezen worden beter 

scoren op school, daarnaast hebben ze een grotere woordenschat 

en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. 

 

Organisatie op school: 

Leerkrachten uit groep 7 en 8 kunnen samen of in hun eigen groep het startsein geven 

voor de voorrondes op school. De overige groepen kunnen ook meedoen, bijvoorbeeld bij 

het beoordelen van de voorlezers. Leerlingen krijgen uitleg over de schoolrondes en de 

vervolgrondes en over “goed voorlezen”. Leerlingen die mee willen doen kunnen zich 

opgeven bij hun leerkracht. 

De schoolkampioen moet u voor 1 december 2015 aanmelden via de website 

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl  

 

Vervolgronde in de bibliotheek: 

Binnen bibliotheek West-Achterhoek zullen in januari/februari plaatselijke voorrondes 

worden georganiseerd waar de schoolwinnaars hun voorleestalent mogen laten horen. 

De winnaar van de plaatselijke ronde gaat door naar de regionale finale. Hierna volgt nog 

een provinciale finale en uiteindelijk vindt de landelijke finale plaats. 

 

Doel: 

Bevorderen van het (voor)lezen. 

 

Doelgroep:  

Leerlingen uit groep 7 en 8. 

 

Periode: 

De schoolkampioenschappen moet u organiseren in oktober of november 2015. 

De voorleeskampioenen van de verschillende scholen doen mee aan de regionale 

kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats in januari of februari 

2016 in een vestiging van bibliotheek West-Achterhoek. 

 

Aanmelden: 

Basisscholen die mee willen doen, kunnen zelf een spelregelboekje aanvragen. Dit kan 

via de site: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl . 

 

Kosten: 

Let op: vanaf 2014 kunt u de schoolkampioen uitsluitend DIGITAAL aanmelden. Binnen een week na 
aanmelding ontvangt u de bevestigingsbrief, een medaille en een nota voor deelname van € 25,-*. 
Dit bedrag gaat naar de bibliotheken die de vervolgrondes organiseren. Bibliotheken mogen nooit 
extra geld vragen voor De Nationale Voorleeswedstrijd. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan 
contact op met de PSO in uw regio of mail: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl 
Heeft u geen deelname- of bevestigingspakket ontvangen? Door in te loggen op onze website kunt 
u gemakkelijk controleren of u wel een pakket heeft aangevraagd en of uw schoolkampioen is 
aangemeld. Kijk ook even bij meest gestelde vragen wat u precies kunt doen mocht er iets niet goed 
zijn gegaan. Daarna nog vragen? Mail dan naar: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl 
Zonder bevestiging kan een schoolkampioen niet meedoen aan de vervolgrondes. 
* na 6 jaar ongewijzigd te zijn geweest, is het bedrag dit jaar verhoogt van € 19,50 naar € 25,- 

 

 

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
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Lezingen 

 
“Over jeugdboeken”: lezing voor ouders.  

 

Inhoud: 

De bibliothecaris kan een bijdrage leveren aan ouderbijeenkomsten 

waarop het lezen centraal staat. Dat kan zowel een algemene 

ouderavond, als een ouderbijeenkomst voor een bepaalde groep 

zijn. 

Op zo’n ouderavond kunnen diverse onderwerpen aan bod komen: 

- het belang van lezen  

- het belang van voorlezen  
- boeken als hulpmiddel bij angst, jaloezie, pesten e.d. 

 

De lezing kan bij u op school gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, 

maar ook in de bibliotheek. Dit hangt af van het aantal belangstellenden en het karakter  

van de lezing. Bij de lezing wordt altijd een tentoonstelling van jeugdboeken ingericht,  

zodat ouders zoveel mogelijk boeken kunnen bekijken. 

 

Doel:  

Ouders op een ontspannen manier laten kennismaken en voorlichten over het belang van 

lezen, jeugdliteratuur en jeugdboeken. 

 

Doelgroep: 

Ouders van leerlingen van basisscholen. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schooljaar. 

 

Kosten: 

De kosten zijn € 60,- (excl. BTW) per lezing. 
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Lezing/workshop: “Kind en internet” of “veiligheid op sociale netwerken” 

 

Inhoud:  

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De huidige generatie 

begeeft zich steeds vaker en langer op het wereld wijde web. Deze kinderen zijn, zoals 

dat heet, vroeg 'mediawijs'. Maar is dat eigenlijk wel zo? 

 

Wie heeft het kind geleerd hoe het zich op 

het internet moet gedragen? Hoe het zou 

moeten omgaan met onverwachte pop-ups 

waarmee misleidende, gewelddadige, 

seksueel getinte of discriminerende 

boodschappen verspreid worden? En ziet een 

kind verschil tussen nieuwsberichten en 

boodschappen met een commerciële 

bedoeling (reclame- en spamberichten)? Bent 

u zelf eigenlijk wel bekend met deze aspecten 

van het internet? Of met alle sociale media 

waar uw kind en/of zijn vrienden of vriendinnen zich mee bezig houden?  

Tijdens deze lezing en/of workshop krijgt u uitgebreide en waardevolle informatie over de 

leuke, maar ook de minder leuke kanten van het internet en sociale media en de 

mogelijke invloed ervan op kinderen. U krijgt tips over hoe u hiermee om kunt gaan en 

hoe u uw kind kunt begeleiden zijn/haar veilige weg te vinden op het internet. 

De exacte inhoud van de lezing/workshop wordt naar uw wens in overleg vastgesteld.  

 

 

Doelgroep: 

Ouders van leerlingen van basisscholen of leerkrachten. 

 

Periode: 

Gedurende het hele schooljaar.  

 

Kosten: 

De kosten zijn € 60,- (excl. BTW) per lezing. 
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Kinderjury  

Inhoud: 

Al sinds 1988 hebben de kinderen als tegenhanger van de Gouden en Zilveren Griffels, 

een eigen prijs voor het beste jeugdboek: de prijs van de Nederlandse Kinderjury, 

georganiseerd door CPNB, gekozen door kinderen. In alle vestigingen van bibliotheek 

West-Achterhoek staan de boeken voor de kinderjury bij elkaar. Dit zijn boeken die in 

2014 voor het eerst verschenen zijn. Kinderen die mee willen doen, kunnen deze boeken 

lezen. Na het lezen van de boeken stellen de kinderen hun eigen Top-3 samen, vullen 

deze in op een formulier dat verkrijgbaar is in de bibliotheek (op school of in de 

boekhandel) of gaan naar de site van de kinderjury: www.kinderjury.nl  

Aan de hand van de ingezonden formulieren/stemkeuzes via de site wordt landelijk van 

elke leeftijdscategorie de winnaar van het beste jeugdboek bepaald. 

Deelnemen aan de Kinderjury is gratis.  

Doel: 
Leesbevordering    

Doelgroep:        

Kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Periode:  

Voorjaar 2016 (zie ook site). 

Aanmelden: 

Via de bibliotheek (formulieren) of digitaal.  

 

 

Kosten: 

Deelnemen aan de Kinderjury is gratis. 

 

 

 

 

http://www.kinderjury.nl/
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Kinderboekenweek “Raar, maar waar!” 

 

 

 

Inhoud: 

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend evenement waar ook landelijk veel 

aandacht aan wordt besteed. Zie ook: www.kinderboekenweek.nl .Tien dagen lang staan 

kinderboeken in de belangstelling. Er vindt een landelijke opening plaats, waarbij de 

Gouden en Zilveren Griffels en Penselen worden uitgereikt. Bibliotheek West-Achterhoek 

organiseert diverse activiteiten die met het thema te maken hebben. De diverse 

activiteiten worden vanaf september op de website vermeld. U kunt ze vinden op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl  

Thema: 

De 61ste Kinderboekenweek vindt plaats van 7 t/m 18 oktober 2015 en onder het 

motto Raar, maar waar! staan natuur, wetenschap en techniek centraal. 

  

 

Doel: Promotie van kinderboeken.  

Doelgroep: Kinderen tot en met 12 jaar.  

Periode: 7 oktober tot en met 18 oktober.

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
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Bibliotheekbijdrage voor de schoolkrant of nieuwsbrief 
 
Inhoud: 

Drie maal per schoolseizoen kan de bibliotheek een bijdrage aan de schoolkrant of 

nieuwsbrief leveren. Er verschijnt kopij in november, februari en in mei. De bijdrage 

bestaat uit bijvoorbeeld informatie over nieuwe bijzondere boeken, bekroonde boeken, 
boeken rond een thema. De bijdrage wordt digitaal aangeleverd. 

Doel: 

 - leesbevordering 

 - boekpromotie 
 

Aanmelden: 
Via het digitale formulier of via het inschrijfformulier in deze brochure. 

Kosten: 
Gratis. 

Nieuwsbrief “Lezen, de mooiste les ooit” 

Inhoud: 

Vier keer per jaar wordt de digitale 

nieuwsbrief “lezen, de mooiste les ooit”, 

uitgegeven. De nieuwsbrief bevat allerlei 

informatie die betrekking heeft op lezen. 

Denk aan informatie over de Nationale 

voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, 

boekentips, digitale prentenboekenapps, 

informatie van uitgeverijen en nog veel 

meer.  

Een keer per jaar is de nieuwsbrief geheel 

gewijd aan kinderen met lees-en 

taalmoeilijkheden. Welke boeken zijn 

geschikt voor deze kinderen en welke 

hulpmiddelen zijn er op de markt en hoe 
gebruik je deze. 

Doel: 

Leerkrachten en andere belangstellenden op 

de hoogte houden van actuele informatie op 
het gebied van lezen.  

Aanmelden: 

Mail naar j.terwijn@bibliotheekwestachterhoek.nl onder vermelding van:           
aanmelden nieuwsbrief “Lezen, de mooiste les ooit”.  

Kosten: Gratis. 

mailto:j.terwijn@bibliotheekwestachterhoek.nl
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Makkelijk Lezen Pleinen   

Omschrijving: 

In alle vestigingen van Bibliotheek West-Achterhoek vindt u Makkelijk Lezen Pleinen 

(MLP). Deze pleinen zijn speciaal ingericht voor kinderen van 8-13 jaar die moeite 

hebben met lezen. De grootste groep bestaat uit kinderen met dyslexie. Maar ook 

kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand, 

kunnen moeite hebben met lezen. Al deze kinderen hebben baat bij de media op het 
MLP. 

De MLP-collectie bestaat uit een gevarieerd aanbod van verschillende materialen. Deze 

zijn speciaal uitgezocht om het leesplezier van het kind te bevorderen. 

De collectie bevat o.a.:       

 Voorleesboeken 

 Luisterboeken en daisyroms      

 Spannende en leuke leesboeken 

 Verfilmde boeken op DVD 

 Makkelijk te lezen informatieve boeken 

 Informatieve DVD's en CD-roms 
 

 

Uitleen USB-sticks en daisyspeler: 

Er kunnen ook USB-sticks worden geleend met daarop de 

softwareprogramma’s Sprinto en Spika. De pennen en sticks bieden 

ondersteuning bij het lezen van teksten. Zo kunnen geselecteerde woorden 
en teksten op verschillende snelheden worden voorgelezen. 

Een Daisyspeler, voor het afspelen van daisyroms, kan eveneens geleend worden. Aan 

het uitlenen van deze materialen zijn geen kosten verbonden. Wel moet een 

bruikleenovereenkomst getekend worden.  

Doel:  

- leesbevordering voor kinderen die moeite hebben met lezen  
  

Doelgroep:  

Kinderen van 8-13 jaar, ouders en leerkrachten.  
  

Kosten:  

Geen.  
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Annuleringsvoorwaarden 

 
 

Voor “groepsbezoeken” zijn de regels als volgt: tot 1 werkdag voorafgaand aan het 

geplande groepsbezoek kan kosteloos worden geannuleerd. Voor afmeldingen binnen 1 

werkdag brengt de bibliotheek € 50,- per uur (excl. BTW) in rekening. De tijdsduur van 

het groepsbezoek bepaalt het uiteindelijk te betalen annuleringsbedrag. Deze regeling 

geldt ook voor scholen die, zonder zich te hebben afgemeld, niet op een gemaakte 

afspraak verschijnen.  

 

Voor “leskisten” is de regel als volgt: als materialen niet worden opgehaald bij de 

bibliotheekvestiging, worden de kosten van het betreffende programma in rekening 

gebracht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

Bibliotheekbezoek groep 1 en 2  “We hebben er een geitje bij”  
Periode februari en maart 2016 
 

 

Naam school: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

Contactpersoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal groepen: 

 

Aantal leerlingen per groep: 

 

Voorkeursochtend: 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag vóór 27 november 2015 opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. K. van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: Leskisten groep 1 en 2 
 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal leerlingen in de groep: 

 

Leskisten (U kunt meerdere leskisten reserveren: prijzen excl. BTW) 

 

 

o Krrr….okodil (4 weken à € 25,-) 

o Krrr….okodil incl. introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Wiebelbillenboogie (4 weken à € 25,-) 

o incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Kleine ezel (4-6 weken à  € 25,-) 

o incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Fiet wil rennen (4 weken à € 25,-) 

o incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

-  

o Mama kwijt (4 weken à € 25,-) 

o incl introductieles € 40,- 

-   Voorkeursmaand 

 

o Nog 100 nachtjes slapen (4 weken à € 25,-) 

o incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

 

Vestiging waar de leskist opgehaald wordt: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

Ingevulde formulieren opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. K. van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: Leskist “Centraal Prentenboek” (groep 1 en 2) 
 

Uitleentermijn: 4 weken  

 

Kosten: € 25,- (excl. BTW) per keer 

 
Naam school: 
 
Contactpersoon: 
 
Adres: 
 
Postcode en plaats: 

 
Telefoon: 
 
E-mailadres: 
 
Aantal leerlingen in de groep: 

 

Voorkeurstitel (u kunt meerdere titels en per titel de voorkeursmaand aangeven): 
 

o De mooiste vis van de zee  Marcus Pfister  

o Kleine ezel en jarige Jakkie  Rindert Kromhout 

o Tim op de tegels   Tjibbe Veltkamp 

o De gruffalo    Julia Donaldson 

o Klein mannetje heeft geen huis Max Velthuijs 

o Klop klop, wie is daar  Tan Koide 

o Kom uit het ei, kleintje  Shen Roddie 

o Nandi’s verrassing   Eileen Browne 

o Plons!     Martin Waddell 

o Welterusten, Kleine Beer  Martin Waddell 

o Knoop het in je slurf!  Ken Brown 

o Gekke buren    Ingrid en Dieter Schubert 

 

Inclusief introductieles door een leesconsulent (€ 40,- excl. BTW): 

o Ja 

o Nee  

 

Vestiging waar de leskist opgehaald kan worden: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

 

 

Voorkeursmaand:  

 

 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek,  

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 

           

http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=De%20mooiste%20vis%20van%20de%20zee;titcode=PFIMVVD9978;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=kleine%20ezel%20en%20jarige;woord=Kleine%20Ezel%20en%20jarige%20Jakkie;ingang=X;recent=N;recno=414066;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Tim%20op%20de%20tegels;titcode=VELTODT9997;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=De%20gruffalo;woord=De%20gruffalo;ingang=X;recent=N;recno=1355673;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Klein-Mannetje%20heeft%20geen%20huis;titcode=VELKMHG9999;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=Klop%20klop%2C%20wie%20is%20daar;woord=Klop%2C%20klop%2C%20wie%20is%20daar%3F;ingang=X;recent=N;recno=13879;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Kom%20uit%20het%20ei%2C%20kleintje%20%3A%20een%20lees-%20en%20voelboek;titcode=RODKUHE9998;ingang=X;vv=NJ;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;nieuw=;zl_v=N;systeem=%20;event=titelset;qs=Nandi%27s%20verrassing;woord=Nandi%27s%20verrassing;ingang=X;recent=N;recno=163584;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;sn=10;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Plons%21;titcode=WADPLON9999;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Welterusten...%20Kleine%20Beer;titcode=WADWKBE9998;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/cgi-bin/bx.pl?dcat=1;woord=Knoop%20het%20in%20je%20slurf%21;titcode=BROKHIJ9998;ingang=X;vv=JN;systeem=%20;event=tdetail;sid=2ce323a09c12de2ce49b38a6bdb29543;vestnr=8340;prt=internet;cdef=003;srvnum=003;zl_v=N;sn=11;fmt=xml;var=bwa
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Inschrijfformulier: Bibliotheekbezoek groep 3 (okt-nov 2015) 
 

 

 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal groepen: 

 

Aantal leerlingen per groep: 

 

Voorkeursochtend: 

 

Bibliotheekbezoek in vestiging of school: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

o Bibliotheek op school 
 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag vóór 26 september 2015 opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: Leskisten groep 4  
 

 

 

Uitleentermijn: 4 weken 

 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal leerlingen in de groep: 

 

Leskisten (U kunt meerdere leskisten reserveren prijzen excl. BTW): 

 

o De voorleesslinger (4 weken á € 25,-) 

o De voorleesslinger incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Ganzenbordspel (1 week á € 15,-) 

o Ganzenbordspel incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Juttersbuit (4 weken á € 25,-) 

o Juttersbuit incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

Vestiging waar de leskist opgehaald kan worden: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

T.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: Bibliotheekbezoek groep 5 (maart-april 2015) 
 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal groepen: 

 

Aantal leerlingen per groep: 

 

Voorkeursochtend: 

 

Bibliotheekbezoek in vestiging of school: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

o Bibliotheek op school 

 

 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag vóór 1 december 2015 opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: Leskisten groep 5 en 6 
 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal groepen: 

 

Aantal leerlingen in de groep: 

 

Leskisten (U kunt meerdere leskisten reserveren: prijzen excl BTW): 

 

o   Gedichten (3 weken á € 25,-) 

- Voorkeursperiode  

 

o Bibliomemo (4 weken á € 25,-) 

o Bibliomemo incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

 

o Leesprogramma (5 weken á € 60,- per groep, inclusief afsluitende les door de 

leesconsulent) 

Thema’s (zo lang de voorraad strekt!):  

o Superspeurders 

Voorkeursperiode 

o Hé, ga je mee? 

Voorkeursperiode 

o Akelig braaf en lekker stout 

Voorkeursperiode 

o Expeditie in de natuur 

Voorkeursperiode 

o Dit ben ik 

Voorkeursperiode 

o Tijdzappen 

Voorkeursperiode 

o Ken jij ze al? Toppers uit de bibliotheek  

Voorkeursperiode 

o Bij mij in de klas!  

Voorkeursperiode (vanaf januari 2015) 

o Beestachtig 

Voorkeursperiode 

  

Vestiging waar de leskist opgehaald kan worden: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

Ingevulde formulieren opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 
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7000 AG Doetinchem          
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Inschrijfformulier: Leskisten groep 7 en 8  
 
 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Aantal leerlingen in de groep: 

 

Leskisten (U kunt meerdere leskisten reserveren: prijzen excl. BTW): 

 

o Medialessen (2 weken á € 25,-) 

o Medialessen incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursperiode 

 

o Strips in de klas (4 weken voor € 25,-) 

o Strips in de klas incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursperiode 

 

o Vriendjeslezen (4 weken á € 25,-) 

o Vriendjeslezen incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursmaand 

-  

o Vergeten oorlog (4 weken á € 25,-) 

o Vergeten oorlog incl introductieles € 40,- 

- Voorkeursperiode 

 

 

Vestiging waar de leskist opgehaald wordt: 

 

o Doetinchem 

o Wehl 

o Doesburg 

 

o De school is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier: “Over jeugdboeken”; lezing voor ouders 
 

 

 

 

Kosten: € 60,- (excl. BTW) per lezing 

 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Voorkeursmaand: 

 

Voorkeursthema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. K. van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier Lezing/workshop: “Kind en internet”of “veiligheid op sociale  

       netwerken” 

 

 

 

o Over jeugdboeken 

o Kind en internet 

 

 

Kosten: € 60,- (excl. BTW) per lezing 

 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

Voorkeursmaand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 
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Inschrijfformulier Bibliotheekbijdrage voor de schoolkrant of nieuwsbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam school: 

 

Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mailadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:  

Bibliotheek West-Achterhoek 

t.a.v. Karin van den Dikkenberg 

Postbus 279 

7000 AG Doetinchem 

 

 


